
        

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.19 december 2020 

JBF Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Under november månad har det kommit fler och fler indikationer på att ett 
vaccin mot Covid-19 är på intågande och att vaccinationer kan påbörjas 
redan i december. Det är goda nyheter då det pågår både en andra och tredje 
våga av Covid-19 över hela världen. Joe Biden kommer i januari 2021 ta 
över presidentposten i U.S.A. från Donald Trump, detta efter ett dramatiskt 
val i U.S.A. Dessa händelser har gett positiv effekt på råvarumarknaderna 
och väldens börser. Om U.S.A. tar tillbaka till sin position om ”världspolis” 
kan vi få ytterligare positiva effekter med en stabilare världsordning och att 
importtullarna till U.S.A. försvinner eller minskas, sedan beror det på hur 
Kina och Ryssland agerar. Prognosen från de flesta bankinstituten är att 
världsekonomins utveckling fram till årsskiftet och Q1 2021 kommer vara 
fortsatt svag, men med positiva Covid-19 vaccin effekter under Q2 så pekar 
prognosen på att under andra halvan av 2021 kan världsekonomin vara 
tillbaka till motsvarande siffror som innan Covid-19 utbrottet. Svenska 
Konjunkturinstitutet (KI) barometer landade på 97,5, +1,5 mot oktober (100 
normal läge), detta till trots att detaljhandeln sjönk med 7,6. Det finns en 
stor oro i svenska restaurangbranschen för att konkurserna kommer att öka 
p.g.a. hårdare Covid-19 resterektioner. Övrig svensk industri har en 
stegrande orderingång. Den svenska kronan har stärkts både mot EUR och 
USD med 1,6 % respektive 2,2 %. Priset på råolja stigit med ca.28 % till en 
prisnivå ca. 46 USD/Fat och Järnmalms priset har stigit med ca. 7 % till en 
nivå på cirka 124 USD/Ton. Världens börser har i snitt stigit med cirka 
11,5 %.  

JÄRN/FERROUS  
Efterfrågan av råstål fortsätter att öka, världsproduktionen under oktober 
2020 var 7 % högre än under samma period 2019. Vietnam har ökat mest 
med +115,5 % (3,4 Mton), tvåa på listan Sverige +25,4 % (0,4 Mton), på 
helår  –11 %, U.S.A ligger minussidan -15,3 % (6,1 Mton), prognoserna 
från branschledande organisationer pekar på ökad efterfrågan och man 
menar att det blir full återställning redan under 2021. Finska stålkoncernen 
Outokumpu meddelade att de planerar globala personalneddragningar på 
cirka 1 000 tjänster, varav 190 anställda i Sverige. Tata Steel och den 
sydkoreanska stålproducenten Posco kommer samarbeta med att bygga 
infrastrukturen för Hyperloop, det nya transportsystemet för människor och 
varor via rör i superhastighet. Svenska LKAB ska ställa om hela sin 
produktion från järnmalmspellets till koldioxidfri järnsvamp. Det är en 
investering på 400 miljarder kronor fördelat på investeringar på mellan 10-
20 miljarder per år under 20 års tid. Ryktet är också bekräftat från SSAB att 
de har siktet inställt på Tata Steel Europe. Fe HMS/TSI och svenska Kl.11 
stigit under november med mellan 10-15 %. Prognoserna för december är 
oförändrade priser, prisnivå på mellan 310-325 USD/Ton (Fe HMS/TSI) 
och 2300-2400 kr/Ton (Kl.11).  

https://www.lme.com/
https://www.jernkontoret.se/
http://www.sopor.nu


                                                             

Zink Pris USD/Ton & Lager Nickel Pris USD/Ton & Lager 

Koppar Pris USD/Ton & Lager 

Tenn Pris USD/Ton & Lager 

Aluminium Pris USD/Ton & Lager 

METALLER/ICKE JÄRN  
Efterfrågan på metaller har ökat dramatiskt under mitten av november, det 
är framför allt Kina som dammsuger marknaden, men även Indien och 
Pakistan är delaktiga. Det som påverkar är bl.a. den stora elektrifieringen 
som pågår i världen, den ökar efterfrågan av metallerna Koppar, Nickel, 
Kobolt m.m. Svenska (kommande batteritillverkaren) Northvolt ser att 
Metallbehov kommer vara större än prognoserna, enligt råmaterialchef 
Maria Åstrand. Talga, Mitsui och LKAB har tecknat en icke-bindande 
avsiktsförklaring med ambitionen att tillsammans realisera grafitbrytning i 
Vittangi och produktion av batterianoder. Svenska gruvnäring startar en 
kampanj riktad till allmänheten - Den Svenska Gruvan. Syftet är att 
tydliggöra den roll metaller och mineral har för i människornas liv. 
Kampanjen finansieras av Boliden, LKAB, Zinkgruvan Mining, ABB, 
Epiroc och Sandvik. Bolidens största produktionsenhet i Rönnskär, startar 
inom kort en lakningsanläggning för utvinning av metall från restmaterial 
ur bl.a. koppar, guld, silver, bly och zink. Gruvarbetare fick evakueras efter 
en brand i en borrigg nere i LKAB:s gruva Kiruna, inga personskador har 
rapporterats. Priserna på metall har i under november överlag stigit, med en 
prisutveckling med mellan 2,1-9,3 %, däremot sjönk guldpriset med 1,7 %. 
Världs lagren har minskat med -5,9 % under perioden. Pris prognoser för 
december 2020, Aluminium 1950-2100 USD/Ton, Koppar 7 600-7 900 
USD/Ton, Tenn 18 750-19 000 USD/Ton, Bly 2 000-2 200 USD/Ton, Zink 
2 500-2 750 USD/Ton och Nickel 16 100-16 500 USD/Ton.  

AKTUELLT FRÅN DEWT Consulting 
DEWT erbjuder attraktiva priser på metaller. Vi erbjuder koncept som  
passar både den ”lilla” hantverkaren och det ”stora” bolaget, ”tryck” på  
länkar ”MässingKopparKabel” och ”Blandskrot” . DEWT erbjuder även 
följande tjänster;  
Genomföra Upphandlingar/Anbudsförfrågan, Upprätta, Avfallsplaner och 
Avfallsföreskrifter, Genomlysning/Analyser av Kundernas 
avfallshantering, med förslag om Förändring/Förbättring, Bistå eller 
Genomföra Förändringsarbeten eller Omställningar, Förmedla 
Försäljning/Avyttring av Råvara/Avfall, Affärsutveckling, Projektledning,  
Utbildning, Föreläsningar och Mentorskap/Styrelseuppdrag.  
 
DEWT arbetar efter devisen;   
Transparens-Ärlighet  
Kunden Framför Allt  
Miljö- och Lagkrav en självklarhet.   
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